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Περιγραφή Έργου 
AVENUE 

 

Σχετικά με το έργο AVENUE for Traffic Safety 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», Οργανισμοί Οδικής Ασφάλειας και εξειδικευμένοι 
φορείς 9 κρατών-μελών της Ε.Ε., εργάζονται από κοινού προκειμένου να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 
δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής για τους πολίτες, με έμφαση στους ευπαθείς χρήστες της οδού, τους 
νέους οδηγούς και τους ηλικιωμένους.  Οι δράσεις, που συμπεριλαμβάνουν εκπαίδευση, ενημερωτικές 
εκστρατείες, δια-δραστικά προγράμματα, εκδηλώσεις και εθελοντισμό, σχεδιάζονται και υλοποιούνται με 
απώτερο σκοπό την κυκλοφοριακή αγωγή των πολιτών και τη δραστική μείωση των δυστυχημάτων στις 
χώρες της Ε.Ε.  

 

Εύρος του έργου : 9 κράτη-μέλη, στοχευόμενος πληθυσμός προγράμματος 2 εκατ. κάτοικοι της Ε.Ε.  

 

Κεντρικοί πυλώνες του έργου : 

1. Κέντρα αναφοράς οδικής ασφάλειας - NESTs* - (Ευρωπαϊκά, Εθνικά, Τοπικά,  Κινητή μονάδα) 

2. Δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και κινητοποίησης των πολιτών  

3. Ανάπτυξη και αξιοποίηση επιστημονικών δεδομένων και αναλύσεων οδικής συμπεριφοράς  

4. Διάδοση καλών πρακτικών οδικής ασφάλειας στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.  

 

* NESTs - Networks & Education for Safety in Traffic 

Τα NESTs παρέχουν τη δυνατότητα εφαρμογής και διάδοσης καλών πρακτικών στην Ευρώπη, ενώ  
αποτελούν το σημείο αναφοράς για την οδική ασφάλεια. 
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Επιμέρους στόχοι προγράμματος 
 AVENUE 

 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού καθώς και βελτίωση της δημόσιας πληροφόρησης 
στα θέματα της οδικής ασφάλειας 
 

 Προώθηση της ασφαλούς οδήγησης και της ευγένειας στο δρόμο 
 
 Προστασία των ευπαθών χρηστών του δρόμου (παιδιών, δικυκλιστών, ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ)  

 
 Αύξηση της κατανόησης μεταξύ διαφορετικών ομάδων χρηστών του οδικού δικτύου (π.χ. οδηγοί 

μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων) 
 

 Προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα της οδικής ασφάλειας, στα πλαίσια του έτους 
εθελοντισμού (για την Ευρώπη, 2011) 
 

 Προώθηση των NESTs ως βέλτιστης πρακτικής και σημείου αναφοράς για φορείς και πολίτες,  με 
απώτερο σκοπό την περαιτέρω «κλωνοποίησή» τους σε τοπικό επίπεδο  
 

 Δραστική μείωση των τροχαίων συμβάντων, θανάτων και τραυματισμών στο δρόμο 
 

 ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 



• Ελλάδα (συντονιστής έργου) – Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (RSI 
GR), Πανεπιστήμιο Πατρών (UPatras GR) 

• E.Ε. (Βρυξέλες) – European Transport Safety Council (ETSC), Responsible Young Drivers 
(RYD EU) 

• Βέλγιο - Responsible Young Drivers (RYD BE) 
• Βουλγαρία – Open Youth (OY BG) 
• Γαλλία  - Avenir Santé (AVS FR) 
• Γερμανία – Deutsche Verkehrswacht (DVW DE) 
• Ισπανία – AESLEME (AES S) 
• Πολωνία - Instytut Transportu Samochodowego (ITS PL) 

• Λουξεμβούργο - Responsible Young Drivers (RYD LU) 
• Ολλανδία – ROF NL, Responsible Young Drivers (RYD BE) 

 
Όλοι οι συμμετέχοντες  αναπτύσσουν δράσεις οδικής ασφάλειας και εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης, ενώ ο κάθε φορέας συνεισφέρει ως επικεφαλής ενός εκ των 
τομέων δράσης για την οδική ασφάλεια 
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Φορείς που συμμετέχουν  

AVENUE 
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Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας  
‘Πάνος Μυλωνάς’ 

Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής 
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Δράσεις ενημέρωσης 

Εκπαιδευτικό Προγράμμα 
για την Κυκλοφοριακή 
Αγωγή των παιδιών 
 
Ενημερωτικό υλικό και 
δράσεις για 
 
 τα παιδιά 
 τους γονείς  
 τους εκπαιδευτικούς 
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Άλλες Δράσεις   

Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ενημέρωση και πρόληψη σε θέματα Οδικής  
   Ασφάλειας των μαθητών της  
   πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης*       
    με στόχο: 

 δημιουργία υπεύθυνων πολιτών  
 διαμόρφωση προτύπων συμπεριφοράς  

 σεβασμός στην ίδια τη ζωή  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

*Έγκριση από Υπουργείο Παιδείας και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 



 
RSI “Panos Mylonas” 
road safety actions,  

awarded with… 
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CIVI EUROPAEO PRAEMIUM 


